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SISÄLLYSLUETTELO (luonnos)
1. Juuri
2. Verbi
3. Abrek
4. Muita sanoja
5. Sanontoja
6. Lukukappale UT:sta (Luuk. 22:39–44)

1. JUURI
√

 ברךhalkaista/jakaa kahteen osaan: (polvesta) taipua
 ברקhalkaista (taivas), "polveilla": salamoida
 ברק בָּ ָּרקmask. (21x) salama, "(taivaan) halkaisija; polveileva"

sisarj. √

 פרךerottaa, jakaa (kahteen osaan)
 פרך ָּפ ָּרְךmask. (6x) väkivaltainen pakko,

sisarj. √

"erottaminen (vapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta)"

 פרוכת פָּרָּכָּתfem. (25x) esirippu, väliverho
(pyhän ja kaikkeinpyhimmän välillä) > verho?

2. VERBI

 ברךv. (259x) olla polvillaan, polvistua: olla siunattu

√
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( בֵּ ַרְך30x), ( בֵּ ֵּרְך2x) בירך

https://hebrew-academy.org.il/הפועל-נטיית-לוחות/?action=netiot&shoresh=&ברךbinyan=20

 יְ בר ְָּכָךpi. impf./juss. yks. 3. mask. + suff. yks. 2. mask.
3. ABREK

 אברך אַ בְ ֵּרְךinterj. (1x, 1. Moos. 41:43) Abrek! Polvillenne!
43 Faarao antoi Joosefin ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan,
ja hänen edellään huudettiin: "Abrek!" Niin asetettiin hänet koko
Egyptin maan hallitusmieheksi. (1. Moos. 41:43)
9 Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman,
sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja
niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi,
että Jeesus Kristus on Herra (so. Jahve). (Fil. 2:9–11)

4. MUITA SANOJA (luonnos)

 ברוך בָּרּוְךadj. (pa. pass. partis.) siunattu, kiitetty, "polvilleen laitettu"
 ברך ברְךfem. (25x) polvi
 ברכיים בִּ ְר ַכיִּ םdu.
 ברכה בְ רכהfem. (69x) siunaus, NH (myös) onnittelu
 בברכה בִּ בְ רכהadv. terveisin, "siunauksin"
 ברכה ְבָּ ֵָּּר ָּכהfem. (17x) lammikko, allas, "(maan) notkelma/polveutuma"
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 מבורך ְמברְךpu. partis. siunattu (huom. lyhyt o-vokaali)
5. SANONTOJA
Tervetuloa! "Tulija olkoon siunattu!" You are welcome! Welcome!

!ברּוְךָּהַ בא! ברוך הבא
!הבאה!ָּברוכה הבאה
ַָּ בְ רּוכָּה
!בְ רּוכִּ ים הַ בָּ ִּאים!ָּברוכים הבאים
!בְ רּוכֹות הַ בָּאֹות!ָּברוכות הבאות
Kiitos Jumalalle! "Siunattu olkoon (se) Nimi!" Thanks to the God! Praise God!

!השֵּ ם!ָּברוך השם
ַָּ ברּוְך
Siunausta! Onnea! Blessing! Congratulations! Benediction!

!בְ רכה!ָּברכה
Terveisin. "Siunauksella." (kirjeen tai viestin lopussa) Regards.

.ָּבברכה.בִּ בְ רכָּה
Sydämelliset onnittelut! "Sydämelliset siunaukset!"
Warmest congratulations! Mellow/cordial greetings!

!בְ רכֹות לְ בבִּ ּיֹות!ָּברכות לבביות
6. LUKUKAPPALE UT:STA (Luuk. 22:39–44)
39 [Jeesus] meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle,
ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä.
40 Tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille:
"Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."
41 Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän,
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laskeutui polvilleen ja rukoili
42 sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja;
älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun."
43 Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.
44 Kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin.
Hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan.
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